
POGOJI SODELOVANJA 
Okvirni program »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2019« bo potekal med ponedeljkom in petkom po predvidenem urniku: 

 

Ponedeljek, sreda in petek program bo potekal v Sežani: 

 od 7.30 do 8.15 - zbiranje otrok 

 od 8.30 do 9.40 - skupinsko ogrevanje 

 od 9.40 do 10.00 - dopoldanska malica  

 od 10.00 do 12.30 - vadba po posameznih panogah  

 od 12.30 do 13.20 - kosilo 

 od 13.20 do 14.00 - skupinski počitek otrok 

 od 14.00 do 15.30 - športne aktivnosti 

 od 15.30 do 16.30 - skupinsko varstvo in odhod otrok iz kampa  

 

Torek in četrtek program bo potekal v Solkanu in Sesljanu: 

 od 7.30 do 8.00 - zbiranje otrok 

 ob 8.00 - odhod v Sesljan/Solkan 

 od 9.00 do 9.30 - prihod in dopoldanska malica   

 od 9.30 do 12.00 - aktivnosti na pustolovskem parku/tečaj jadranja  

 od 12.00 do 13.15 - kosilo 

 od 13.15 do 15.30 - obisk centra vodnih športov/kopanje… 

 od 15.30 do 16.30 - odhod iz Sesljana/Solkana  

 ob 16.30 - prihod v Sežano  

 

 Dodaten program: spoznavanje novih športnih vsebin, predavanje, atraktiven zabavni program. 

 

 Prispevek za »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2018« znaša 130,00 EUR z DDV. Cena za drugega otroka je ravno 

tako 130,00 EUR. Subvencionirana cena za otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Sežana znaša 100,00 

EUR. Cena za drugega otroka iz občine Sežana je prav tako 100,00 EUR.  V ceno programa je vključeno 

strokovno vodenje, spremstvo otrok, malica, prevoz, kosilo, kopanje, spominska majica, zavarovanje. 

 

 Način plačila: Prispevek se poravna po predračunu in velja za potrjeno prijavo. 

 

 Otrok mora na poletnem športnem kampu uporabljati športna oblačila (kratke hlače, kratka majico, 

pokrivalo, kopalke, natikače ter brisačo) in športno obutev. Otroci naj na športni kamp ne nosijo vrednejših 

predmetov.  

 

 Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbo otroka, če je ta nastala kot posledica običajne igre oz. 

poteka športnega kampa in v primeru višje sile. 

 

 Otrok je pod varstvom organizatorja - vaditeljev od 7.30 do 16.30 ure. 

 

 V primeru, da otrok ne upošteva navodil vaditeljev in moti delo v skupinah, si pridržujemo pravico do 

izključitve otroka iz vseh aktivnosti. 

 

 Zavod ŠTIP si pridružuje pravico do spremembe programa oz., da posameznega športnega kampa ne bo 

izvajal v primeru, če bo vpis otrok premajhen za oblikovanje skupine, o čemer bodo starši / zakoniti 

zastopniki pravočasno obveščeni.  

 

 Vsi termini so številčno omejeni, zato prijave zbiramo do zasedenosti prostih mesta. 


